
 

 

لحّفار ا��نفاق في  واجب ا��من الحيوي العام 
 في نيو ساوث ويلز  أوراق النباتات

 ، الطبعة ا��ولى  Primefact  PUB20 / 937  ، 2020ديسمبر 

 كينغهام، مسؤول ا��من الحيوي للنبات، س��مة ومعايير المنتجات النباتية  لويد
 

 منع أو قضاء على أو تقليل مخاطر
SLM  في نيو ساوث ويلز 

ببساطة، يجب أن تت��ف دائًما لمنع المزيد من  
والسيطرة  ،ويلزفي نيو ساوث ) SLM(انتشار 

في أنظمة  ) SLM(تف�� ا��فات وتقليل آثار  على
بأي عدد   هذا الواجب أداء قد يتم. ا��نتاج النباتي

ا��دارة  من الوسائل التي تعتبر أفضل ممارسات 
 ؛  بما في ذلك ) SLMل (

 

مع   SLM ة لنباتات مضيف أو تشتري تبيع��  •
 ، حفار ا��نفاق  لتلف وجود ع��مات مرئية

 مراقبة وجود ا��فات،  •
المتكاملة للحد من    �فاتاستخدام إدارة ا� •

 في نظام ا��نتاج، ) SLM(تأثير 
 Nursery ا��لتزام بمعايير الصناعة مثل •

Industry Accreditation Scheme . 
لمبيدات  بامعالجة المنتجات الموبوءة  •

المعالجة  الح��ية المعتمدة، التبخير أو 
 ، با��شعة

إعادة تدوير النفايات الخ��اء من خ��ل   •
 التسميد أو البسترة،

تنظيف المعدات المستعملة بحيث تكون   •
خالية من التربة والمواد النباتية قبل أن  

 .تغادر ممتلكاتك

 مزيد من التفاصيل حول إدارة على يمكن العثور
SLM  حة على صف Serpentine Leaf Miner 

 . NSW DPI على موقع

 

 واجب ا��من الحيوي العام 
)  2015قانون ا��من الحيوي ( من   3الجزء يصف 

ا��من الحيوي    واجبكيف يقع على ا��شخاص 
حّفار ا��نفاق   إزالة أو تقليل مخاطر و ألمنع العام 

إذا  . في نيو ساوث ويلز في أوراق النباتات
لحّفار ا��نفاق   النباتات المضيفة   تتعامل مع كنت

التي لها ع��مات  ) SLMافي أوراق النباتات (
يجب أن تعمل على  لحّفار ا��نفاق، واضحة 

 .ا��من الحيوي العام  واجبتفعيل  ضمان 
 

 الناقلون 
 

هي الناقل ا��كثر   SLM تعتبر النباتات المصابة بـ
 SLM تتوفر قائمة النباتات المضيفة لـ  .خطورة

على     Serpentine Leaf Miner صفحةعلى 
، والتي تتضمن  ا��نترنت على NSW DPI موقع

مع وجود   والنباتات المضيفة أيضًا صورًا ل��فات
 . حّفار ا��نفاق لتلف ع��مات مرئية

التربة    مجال  ونا��خر  الناقلون مل يشويمكن أن 
نباتات  التي نمت فيها  غير المعالجة المستخدمة 

، وا����ت التي لم يتم  ) SLM(مضيفة موبوءة ب 
 . تنظيفها من مواد التربة والنبات
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تستند  . Regional NSW 2020 و��ية نيو ساوث ويلز من خ��ل ©
المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى المعرفة والفهم في وقت 

ومع ذلك ، نظرًا للتقدم في  ). 2020ديسمبر  ( كتابة هذا التقرير
المعرفة ، يتم تذكير المستخدمين بالحاجة إلى التأكد من أن  

  صحةالمعلومات التي يعتمدون عليها محدثة والتحقق من 
نيو ساوث ويلز   المعلومات مع المسؤول المناسب في دائرة

  .أو المستشار المستقل للمستخدم ا��قليمية
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